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 چکیده
گییری از آنیان، در ارتیش     سنگی هستند که بهیره  هوش، خالقیت و توان علمی، ظرفیت گران ۀواسط  نخبگان، به

الزمیه  . رود یبییه شیمار می    یاتیی ح یموضوعی حایز اهمیت است و جذب آنان در بازار کار رقابتی موجیود، امیر  

 مسیئله . برای جذب آنهاسیت  آجامدیریت جذب نخبگان، داشتن شناختی دقی  از عوامل مؤثر خارجی و داخلی 

. باشید  بیرای جیذب نخبگیان جدیداالسیتخدام میی      آجااین تحقی  فقدان شناخت عوامل مؤثر خارجی و داخلی 

هیای   روش. تحقی  به شیوه خبرگیی انجیام شید   . تحلیلی است -یفی  توصیکاربردی و روش تحق ،تحقی  از نوع

ه و تعیداد  ئنفر از جامعه آماری ارا 759پرسشنامه محق  ساخته به . ای و میدانی بود گردآوری اطالعات، کتابخانه

منظور تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه   به. گردید آوری جمعپرسشنامه  771

و  یعوامل خیارج  یابی، ماتریس ارزیعوامل داخل یابیگیری از ماتریس ارز ها از آمار توصیفی، با بهره و تحلیل داده

 مشیخص  آجیا های شناخت عوامل خارج و داخل  در نتایج تحقی ، ابعاد و مؤلفه. غزی استفاده شداز فن طوفان م

نیرویابی، گزینش، آموزش، پیژوهش، فنیاوری،   : هایی بدین شرح تعیین گردیدند در بُعد محیط داخلی، مؤلفه. شد

ط خارجی، به دو محییط دور  بُعد محی. کارگیری، جبران خدمات، فرهنگ و جو سازمانی، مقررات و منابع مالی  به

ا سه مؤلفیه آمیوزش،   تحلیل محیط دور، به روش پستل انجام گرفت و محیط نزدیک ب. و نزدیک دسته بندی شد

 2، ضیعف  نقطیه  5نقطه قیوت،   79عوامل کلیدی خارجی و داخلی احصا و تعداد . تحلیل گردید پژوهش و نظامی

برای جذب نخبگیان   آجازیابی موقعیت و اقدام راهبردی، با توجه به ماتریس ار. تهدید مشخص شدند 8فرصت و 

 برداری نماید های خارجی بهره در ناحیه تهاجمی قرار دارد و باید با استفاده از نقاط قوت داخلی، از فرصت

 ها و تهدیدات تحلیل محیط، جذب، نخبگان، نقاط قوت و ضعف، فرصت :های کلیدی واژه

                                                                                                                                       

 ، (مسئول نویسندۀ) فرماندهی و ستاد آجا دانشکدهراهبردی،  مدیریتدانشیار . 7
nasser.shahlaei@mail.com 
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 مقدمه
قدرت سیاسی و تغیییر   به گردشِ اغلباند،  انتخابات در کشورهایی که نظام انتخاباتی را پذیرفته

دولت جدید نیز به دنبال اصالح دستگاه دولتی اسیت کیه آن را محملیی    . شود میمنتهی دولت 

و بدین منظور اقدام بیه   (7048، 7پولیت) داند آوردهای واقعی می خود به ره اتیمنوبرای تبدیل 

و  8، جییان5، جیمییز5بییوین) کنیید هییای دولتییی مییی غییییر مییدیران و کییارگزاران ارشیید سییازمانت

 .(5979، 2پتروفسکی

عنوان ییک    کارگیری آنان به  های اخیر بحر نخبگی، شناسایی نخبگان و جذب و به در دهه

بخشی در روند رشد و توسعه در کشورهای مختلف جهان با شیدت   ظرفیت و فرصت برای شتاب

هیا و   وییژه پییرو توصییه     هیای اخییر و بیه    این موضوع و ابعیاد آن در سیال  . مطرح استو ضعف 

عنوان یک مطالبه در سطح ملی و در محیطیی رقیابتی     د مقام معظم رهبری بهرهنمودهای مؤکّ

و ( لشیکری  -کشیوری )های دولتی  های جدی نیز از طری  سازمان ها و تالش مطرح بوده و اقدام

 .  این امر شکل گرفته استمنظور تحق  خصوصی به

هییای نیییروی انسییانی را  هرگییاه نیییروی انسییانی را مزیییت رقییابتی سییازمان بییدانیم و هزینییه

جیذب نخبگیان در اولوییت     ،گذاری محسوب نماییم، جذب کارکنان کیفی و در رأس آن سرمایه

اری رییزی، هیدایت و کنتیرل امیور یی      کارکنیان نخبیه، سیازمان را در برنامیه    . قرار خواهد گرفت

ه راهکارهای اثربخش، منحصر به فیرد و مییانبر، موفقییت سیازمان را تضیمین      دهند و با ارائ می

واسیطه   نخبگیان، بیه  (. 724: 7507، ییشیهال )دهند  های سازمان را کاهش می کنند و هزینه می

گییری از ایین    سازی و بهره سنگی هستند که ظرفیت هوش، خالقیت و توان علمی، ظرفیت گران

، در ارتش جمهوری اسالمی ایران موضوعی حیاتی و حائز اهمیت است؛ زیرا (نخبگان)توان ملی 

از . نقشی محیوری، حسیاس و تعییین کننیده دارد     5آجادر سرعت بخشی برای رشد و شکوفایی 

کارگیری نخبگان، نگاه دستگاهی و بخشی بوده و هیر سیازمان     آنجا که نگاه غالب در جذب و به
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نییز بایید    آجیا باشید،   گیری از این ظرفیت میی  ریزی برای بهره صورت مستقل به دنبال برنامه  به

تالش خود را در این زمینه افزایش داده و با فراهم کردن شیرایط الزم و بیا شناسیایی و جیذب     

 کیارگیری   در جذب و بیه  آجا اگرچه .در روند رو به توسعه و نیل به اهداس، اقدام نماید ،نخبگان

متعهد و متخصص موف  بوده و در حال حاضر نیز با در اختیار داشیتن جوانیانی    ،مؤمننیروهای 

، جیذب  نظیران  صاحباز نظر ز این سرمایه عظیم برخوردار است، پرشور و پا در رکاب، به نوعی ا

بیا وجیود   . بخشی برای نیل به اهداس سازمانی حائز اهمیت اسیت  نیروی انسانی نخبه در سرعت

انجیام گرفتیه، لییکن     آجاکارگیری نخبگان در   های اخیر برای جذب و به هایی که در سال تالش

، تعییین  الزمیه تیدوین ایین راهبردهیا    . هنوز راهبردی برای جذب نخبگان تیدوین نشیده اسیت   

بیرای   آجیا داشتن شناختی دقی  از عوامل کلیدی مؤثر خیارجی و داخلیی    موقعیت راهبردی و

 .جذب نخبگان است

بیه منظیور جیذب     آجیا تحقی  مدونی برای کسب شناخت محیط داخلی و خیارجی   تاکنون

نخبگییان انجییام نشییده اسییت و عوامییل تسییهیل کننییده و موانییع جییذب نخبگییان، شناسییایی و  

این تحقی ، فقدان شناخت از عوامیل کلییدی میؤثر بیر جیذب       مسئله. اند بندی نگردیده اولویت

هیا و   فرصیت )ال تبیین عوامل کلیدی میؤثر خیارجی   این تحقی  به دنب. باشد می آجانخبگان در 

 آجیا برای جیذب نخبگیان در   ( نقاط قوت و نقاط ضعف)و عوامل کلیدی مؤثر داخلی ( تهدیدات

هیای مبتنیی    و اقیدام  نمودراهبردهایی قابل اجرا تدوین بتوان باشد تا بر مبنای این شناخت،  می

 .باشند پوشانی الزم برخوردار افزایی و هم بر آنها، از هم

شناخت عوامل کلیدی مؤثر بیرای  انجام این تحقی  از آن جهت بااهمیت است که در صورت 

تحق  تدابیر مقیام معظیم فرمانیدهی کیل قیوا در      : ، شرایط زیر فراهم خواهد شدجذب نخبگان

های اجراییی جیذب   فراینید مند شیدن   ؛ نظامآجاخصوص مدون شدن سازوکار جذب نخبگان به 

در مسییر   آجیا دستیابی به اهداس مورد نظر برای جیذب نخبگیان و حرکیت    تسریع در  ؛نخبگان

 .بنیان محوری و نظام دانش علم

 ۀضرورت انجام این تحقی  از آن جنبه مطرح است که کسیب ایین شیناخت، تسیریع کننید     

هیای زییر مواجیه     بیه آن، بیا نقصیان    یتیوجه  بیی شود و در صورت  تلقی می آجاجهاد علمی در 

هیای   کیارگیری سیلیقه   ؛ بیه آجاهای مربوط به جذب نخبگان به  نبودن فعالیتمنسجم : شویم می

هیای مبتنیی بیر     ها؛ تداوم اقدام نسبت به سایر سازمان عقب ماندنشخصی برای جذب نخبگان؛ 
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 .ها آزمون و خطا؛ و افزایش هزینه

هدس اصلی این تحقی ، شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگیان در ارتیش جمهیوری    

شیناخت و ارزییابی عوامیل کلییدی خیارجی      : از انید  عبیارت و اهداس فرعیی  ی ایران است اسالم

و شناخت و ارزیابی عوامل کلییدی داخلیی    آجامؤثر در جذب نخبگان به ( ها و تهدیدها فرصت)

 .آجامؤثر در جذب نخبگان به ( نقاط قوت و ضعف)

بر جذب نخبگان در ارتیش  عوامل کلیدی مؤثر  :کهاصلی این تحقی  عبارت است از اینسؤال 

هیا و   فرصت)عوامل کلیدی خارجی : از اند عبارتت فرعی سؤاال ؟ندا کدامجمهوری اسالمی ایران 

( نقیاط قیوت و ضیعف   )ند؟ و عوامل کلیدی داخلی ا کدام آجامؤثر در جذب نخبگان به ( تهدیدها

 ند؟ا کدام آجامؤثر در جذب نخبگان به 

 ادبیات تحقیق

تحلییل ریسیک میدیریت منیابع انسیانی ارتیش       »در نتیایج  ( 7508)ی یشهال: قیپیشینه تحق

را احصا نموده که  آجااصلی مورد نیاز مدیریت منابع انسانی  فرایند 55 «جمهوری اسالمی ایران

شناسایی داوطلبان نخبه واجد شیرایط جیذب پیایور و    : موارد مرتبط با نخبگان بدین شرح است

یط جیذب پیایور و پیمیانی؛ نگهداشیت و جبیران خیدمت       پیمانی؛ انتخاب نخبگان واجدان شیرا 

شناسیایی و   آجیا ریسیک بیرای میدیریت منیابع انسیانی       51 در ادامیه، . نخبگان پایور و پیمانی

 .باشد می خاص جذب نخبگان فرایندریسک، اجرا نشدن  ترین مهمبندی شده است که  اولویت

کارگیری نخبگیان در سیطوح     راهبردهای اثربخش شناسایی و به تدوین»در ( 7507)کیانی 

کارگیری حداکثری نخبگیان    شناسایی و به: که از آن جمله است کردهده راهبرد را تدوین  «آجا

؛ آجیا پایور و وظیفه و استعدادهای برتر برای رفع نیازهیای راهبیردی، تیاکتیکی، علمیی و فنیی      

مستندات مرتبط با جیذب،  ها و  ها، راهبردها، دستورالعمل طرح یساز کپارچهیبازنگری، اصالح و 

منظییور  بییه آجییاو اسییتعدادهای برتییر در ( پییایور و وظیفییه)کییارگیری نخبگییان   آمییوزش و بییه

کیارگیری نخبگیان     ها به توانمندی تاکتیکی؛ کشف، شناسایی و به سازی و تبدیل قابلیت ظرفیت

ایی نخبگان پیایور  هایی که از ره با شیوه آجاهای عمده  پایور، وظیفه و استعدادهای برتر در یگان

 .پیشگیری نماید آجااز خدمت در 

 شناسی طرح جیذب و نگهیداری   آسیب»در ( 7540)در نتایج تحقی  میرسپاسی و همکاران 



 1 / یابی راهبردی و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان موقعیت

 

آمده است کیه بیا توجیه بیه اطالعیات بیه        «(مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران)نخبگان 

مطابقت دارنید و   ن سازمانیهای کال های تحقی  حاضر، فلسفه طرح با هدس دست آمده و نتیجه

در بعد درون داد طرح، معیارهیا و میال  شناسیایی و انتخیاب ایین      . در راستای یکدیگر هستند

هیا و مشیکالتی در    اجیرا، نارسیایی   فراینید در بعید  . افراد، کامل نبیوده و نییاز بیه بیازنگری دارد    

، وجیود دارد و در بعید   کارگماری، ارزیابی عملکرد، آموزش، توسعه و ارتقیا و پیشیرفت شیغلی    به

. ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد ممتاز، به ترتیب کمتر از متوسط و متوسیط اسیت  برونداد

پیروری و میدیریت    هیایی چیون جانشیین    طیرح  یهیا  رسیاخت یزدر ادامه پیشنهاد شیده اسیت،   

، (و غیر ممتازممتاز )استعدادها در سازمان ایجاد شود تا با کمک آن، تمامی افراد با عملکرد باال 

 .از برون و درون سازمان، شناسایی و جذب شده و مورد پرورش و توجه خاص قرار گیرند

 «عوامیل میؤثر بیر جیذب نخبگیان پزشیک کشیور بیه بسییج         »در ( 7507)طوسی و مهری 

هیای درونیی و انقالبیی،     اند که متغیرهای مسائل اعتقیادی و معنیوی، انگییزه    نموده گیری نتیجه

امتیییازات قییانونی، آسییان بییودن جییذب و مراحییل پییذیرش، مشییارکت در    منزلییت اجتمییاعی،

بسییج، بیشیترین    بیه وسییلۀ  آموزشی و پژوهشیی   -های علمی ها، برگزاری فعالیت سازی تصمیم

 .را در جذب نخبگان پزشک به سازمان بسیج جامعه پزشکی داشته است تأثیر

ریت راهبییردی مییدی»در نتییایج تحقییی  ( 7505)مبینییی دهکییردی و طهماسییب کییاظمی  

انید کیه میدیریت اسیتعدادها وقتیی       آورده «ها استعدادها، جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه

هایی منحصر به فیرد   هر کشوری با چالش. شود گیرد، بسیار پیچیده می شکل جهانی به خود می

ا موفی   روبرو است و برنامه استانداردی برای مدیریت استعدادها وجود ندارد که در همه کشوره

با وجود این، اصولی به شرح زیر در مدیریت استعدادها وجود دارد که رعایت آنهیا در هیر   . باشد

بحیر  معیارها و مال  شناسایی و انتخاب افراد نخبه نیاز به بازنگری دارد؛ : محیطی الزامی است

ای علمیی،  هی  وری از توانیایی  برتر و چگونگی بهره یاستعدادهاکارگیری نخبگان و  شناسایی و به

هیای مختلیف    های چشیمگیر در شیاخه   بروز تحوالت و پیشرفتأ فکری و خالقیتی آنان که منش

علوم و فناوری و اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حل مشکالت موجود در عرصه زنیدگی بشیر و   

های زیرکانیه،   بسیاری از کشورهای استثمارگر با اجرای سیاست .است ها بسیار با اهمیت سازمان

 .نمایند واره در جهت جذب نخبگان از اقصی نقاط دنیا تالش میهم

و بازشناسیی   یشیهر  تحلیلی بر عوامل مهاجرت بین»در تحقی  ( 7505)سالمی و همکاران 



 7502 ، زمستان8شمارۀ مدیریت نظامی، سال شانزدهم،  ۀفصلنام / 6

 

در  یو کاغیذباز  یسیاالر  اند که نخبگان از وجیود نظیام دییوان    آورده «جذب نخبگان یراهکارها

کوچک فعالیت کنند؛ زییرا از   یها دهند در سازمان آنها ترجیح می. شوند سازمان بسیار آزرده می

 یپیذیر  که انعطاس ی، ساختاررا متمرکزآنها ساختار پهن و غیر. خوردارندبر یعمل بیشتر یآزاد

فراهم کند، مشوق خالقیت و ابتکیار عمیل باشید و در     یعلمی و فکر یانجام کارها یالزم را برا

 .دانند کارشان می شرط اثربخشی ،پذیر باشد برابر تغییر انعطاس

راهبردهای جذب نخبگیان در نظیام آمیوزش عیالی     »در تحقی  ( 7505)دوستار و همکاران 

انید کیه    های بحرانیی تیدوین نمیوده    دوازده راهبرد برای بهبود شاخص «جمهوری اسالمی ایران

گسییترش ابتکییارات، خالقیییت و ابتکییار عمییل؛ ایجییاد نظییام : برخییی از آنهییا بییدین شییرح اسییت

باوری و پژوهش محیوری در جامعیه؛ ایجیاد     االری در بخش دولتی؛ ترویج فرهنگ علمس شایسته

تناسب بین درآمد و سطح علمی آنها؛ توسعه معیارهای کاربردی برای انتخاب افراد نخبه؛ وجیود  

 .فضای مطلوب اجتماعی برای توجه به منزلت نخبگان

بیودن جیذب نخبگیان در وزارت    زان کارآمد یم یبررس»در تحقی  ( 7540)بهرامی و همکاران 

د بیا حضیور نخبگیان،    یی جد یهیا  فناورینه استفاده و کاربرد یاند که زم به این نتیجه رسیده« نفت

 .شتر استیرنخبگان بین نخبگان نسبت به غیرنخبگان است و مشارکت و تعامل در بیشتر از غیب

هیر  تخاب شیده از  برگزیده و اندر فرهنگ معین،  «7نخبه»معنای لغوی واژه نخبه کیست؟ 

فرهنیگ  ) باشید  میی  ؛ و در فرهنگ عمید به معنی برگزیده؛ برگزیده از هر چیز؛ دانا؛ باهوشزیچ

. اسیت  یو روانی  ی، جسمیازات هوشیامت یاست که ذاتاً دارا ینخبه، کس (.ذیل واژۀ نخبه: عمید

 بیه  (.52: 7542زاده،  نقییب )ت نهیاده اسیت   یک شخص به عاریعت در وجود ین مواهب را طبیا
های مختلفیی چیون سیاسیت، اقتصیاد،      طور کلی منظور از نخبگان کسانی هستند که در عرصه 

نخبگیان در هیدایت   (. 75: 7545بابیایی،   علیی )فرهنگ و اجتماع موقعیت ممتاز و باالیی دارنید  

 یهیا  ویژگیی  نیتیر  مهیم مرکز ملی تحقیقیات نخبگیان،   (. 70: همان)های اجتماعی مؤثرند  نظام

هیا و موضیوعات    هیا، سیرگرمی   بیه فعالییت   یمنید  ، عالقهیاز انگیزش قو یرا برخوردارنخبگان 

زیاد،  یالعاده، کنجکاو ، توانایی زیاد در حل مسئله، حافظه فوقیارتباطی قو یها باارزش، مهارت

طبعییی، حسییاس و  بصیییرت اسییتثنایی، قییدرت اسییتدالل فییراوان، خالقیییت اسییتثنایی، شییوخ  

                                                                                                                                       

1. elite 
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است که هوش،  ینخبه فرد(. 4 و 1 :7545آراسته و محمودی راد، )کند  ذکر می یپذیر تحریک

، موجیب  یید و گیسترش دانش و نوآوریتول یدر راسیتا یو یو نبوغ فکیر ینیت، کارآفریخالق

بهرامیی و  )کشیور گیردد    یجامعیه انسیان   یو اعیتال  یدن به رشید و توسیعه علمی   یسرعت بخش

 .(58: 7540همکاران، 

د علیم، هنیر و   یی در تول یو یشیود کیه اثرگیذار    یاطالق م یرآمدنخبه به فرد برجسته و کا

د یی تول یدر راسیتا  یو یو نبوغ فکر ینیت، کارآفریباشد و هوش، خالق کشور محسوس یفناور

 8میاده  )و متوازن کشور گیردد   یدن به رشد و توسعه علمیموجب سرعت بخش یدانش و نوآور

 و خلی   در کیه  شیود  یمی  اطالق کارآمد و برجسته یفرد به نخبه (.اساسنامه بنیاد ملی نخبگان

 یاسیالم  یهیا  ارزش چیارچوب  در کشیور  تیریمید  و فرهنیگ  ادب، ، هنر،یفناور علم، گسترش

 و زهیی انگ ت،یی خالق ه هیوش، یی پا بیر  یو یهیا  تیی فعال نیهمچنی  باشید و  داشیته  بارز یاثرگذار

 گیر، ید یسیو  از یاکتسیاب  یهیا  یتوانمنید  و تخصص ،یخبرگ و ،ک سوی از یذات یها یتوانمند

سند راهبردی کشور در امور نخبگان، )شود  کشور یاعتال و شرفتیبه پ دنیبخش سرعت موجب

7507 :7). 

شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و  اطالق می یکارآمدنخبه به فرد برجسته و 

سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هیوش، خالقییت، کیارآفرینی و     هنر و فناوری و فرهنگ

نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشید و  

دسیتورالعمل احیراز نخبگیی بنییاد ملیی      )توسعه علمی و اعتالی جامعیه اسیالمی کشیور شیود     

شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش  یاطالق م یکارآمدنخبه، به فرد برجسته و (. نخبگان

سازی و هنر محسوس باشد و هوش، خالقییت، کیارآفرینی و نبیوغ وی در     علم، فناوری، فرهنگ

گسترش دانش و نیوآوری و  ( ...سازی و  طراحی، ساخت، بهینه)های دفاعی  راستای تولید سامانه

لعمل احیراز نخبگیی سیتاد کیل     دسیتورا )اختراع باعر ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح بشود 

 (.نیروهای مسلح

بیه شیما    چشیممان میا   :7نخبه و جذب نخبگان از دیدگاه فرماندهی معظم کلل قلوا  

                                                                                                                                       

مد )ای  العظمی سید علی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل »رسانی  بیانات از پایگاه اطالع. 7

 .اند اقتباس شده« (العالی ظله
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شاءاهلل خداى متعال به شما توفی  بدهد که بتوانیید ایین کشیورتان را، ایین      نخبگان است که ان

خانه پرافتخارتان را با نیروى فکر و عزم و اراده خودتان آنچنان بسازید که شایسته این مییهن و  

اى از استعداد شما و همت شما براى  نخبگى یعنى ترکیبى و مجموعه ...شایسته این تاریخ است 

هشیتمین  )ای کیه کردیید    خیرج دادیید و پیگییرى    اى که بیه  ش کردن و حوصلهکار کردن و تال

 .(59/1/7505همایش ملی نخبگان جوان در مورخه 

پیروری   اعتقاد راسخ من این است که اگیر چنانچیه بیر روی مسیئله علیم و فنیاوری و نخبیه       

در  ... اییم  گیذاری کیرده   تیرین کارهیا سیرمایه    گذاری کنیم، حتماً در یکیی از بیا اولوییت    سرمایه

ود پرور حتمیاً بایسیتی در مجموعیه کارهیای دانشیجویی وجی       شناس و نخبه ها نگاه نخبه دانشگاه

دییدار بیا   )های تحصیالت تکمیلی، این معنا بیشیتر خواهید بیود     که البته در بخش داشته باشد

و تمیام آنگیه   »نخبه بودن ییک ارزش اسیت حقیقتیاً؛ امیا     (. 78/1/7540مورخه  ،نخبگان جوان

دییدار بیا   )پیروری بیایید    به قول سعدی، این ارزش است که به دنبالِ نخبه بیودن، نخبیه  « دشو

 .(70/94/7542مورخه  ،نخبگان استان سمنان

هیای دولتیی    گیرنده و دسیتگاه  های تصمیم پروری البته مربوط به دستگاه بخشی از این نخبه

دیدار بیا  )خواهد شد که دنبال شود  أکیدتشاءالل ّه  ح  آنها باید دنبال کنند و البته ان است که به

مردم را نسبت به مقوله علم، امنیت، پرورش (. 58/5/7544مورخه  ،برگزیدگان استان کردستان

برنده و مقیوالتی از ایین قبییل حسیاس کنیید       گشا و پیش نخبگان، اقتدار ملی، کار و ابتکارِ گره

بسترسیازی بیرای پیرورش    (. 77/90/7545 مورخیه  ،دیدار با مسیئوالن سیازمان صیدا و سییما    )

های علمی و تحقیقیی،   نخبگان، شناساییِ استعدادهای نخبه، کمک به آنها در رفتن به سمت قله

دییدار بیا   ) است اینها همه کارهای بسیار مهمی است که البته این کارها در کشور ما شروع شده

 .(92/91/7545مورخه  ،جمعی از نخبگان علمی

. باید برای نخبگان، حسابی بیاز کیرد  . ..خبگان، هدس ما باید چه باشد؟ ی برای نریز در برنامه

غیرعادالنیه نیسیت؛ گیاهی     جیا  همهممکن است به نظر بیاید این یک تبعیض است؛ اما تبعیض 

این حساب باز کردن برای نخبگان، عین عدل است؛ به خیاطر  . اوقات تبعیض، عین عدالت است

دیدار بیا جمعیی   )تواند رشد کند، رشد بدهیم  شمند را در حدی که میکه ما باید نخبه و هو این

ما مسئله رعایت نخبگان و نگاه به نخبگان را بیه ییک   (. 95/91/7547مورخه  ،از نخبگان علمی

کنییم و   کنییم، کمیک میی    کنیم، انتخاب میی  ما نخبه را شناسایی می. میاوریدربای  حالت شبکه
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سازنده و یک  ایِ باید یک حرکت شبکه. یم؛ این کافی نیستده ثبات در حرکت نخبگی به او می

بعید از آن،  . .. گیری  شود؛ یعنی مربیی  که از پرورش و ساخت نخبه آغاز می چرخه به وجود بیاید

بعید ایین   . .. و پیشیرفت  ری، بلکه نگهداری همراه بیا ارتقیا  نگهداری و ارتقا است؛ نه فقط نگهدا

ساز  ای پیدا کند خود این نخبه، نخبه یعنی حالت شبکه ؛دسازی شو نخبه، خود وارد چرخه نخبه

 (.75/91/7507مورخه  ،نخبگان یش ملین همایششم)پرور شود  و نخبه

ممکن است قدرشناسیِ عملی آنچنان که شایسته نخبگیان اسیت   . دانیم ها را می ما قدر نخبه

مورخیه   ،نخبگان استان همدان دیدار با جمعی از)نتوانیم انجام دهیم؛ اما قلباً قدردان نخبگانیم 

مسیئله بزرگداشیت    ...یک چیز دیگری که من اینجیا الزم اسیت مطیرح بکینم     (. 70/98/7545

اگر چنانچه دست کشیورهای دیگیر   چقدر نخبه علمی داریم که . نخبگان و تکریم نخبگان است

دیدار با نخبگیان جیوان   )برند؛ اینها را باید تجلیل کنیم  قاپند و می به اینها برسد، آنها را فوراً می

 (.92/95/7541مورخه  ،دانشگاهی

شوند؛ بله، این یک  ها این است که بخشی از نخبگان کشور از کشور خارج می یکی از واقعیت

واقعیتی است؛ اما در قبال این، یک واقعیت دیگری هم وجود دارد و آن عبارت اسیت از افیزایش   

همه دانشیجوی نخبیه داشیتیم؟ بیه تیاریخ دانشیگاه        ما کِی این. نخبه، افزایش دانشجویان نخبه

های مختلف  کشور نگاه کنید؛ در این ده، بیست سال اخیر، فراوانی دانشجویان نخبه ما در بخش

 .(95/92/7505ان در مورخه یدیدار با دانشجو)چقدر ما استاد نخبه داریم . کامالً چشمگیر است

مهیر   77مصیوب   «ی کشور در امور نخبگانسند راهبرد»: یباالدستنخبه از دیدگاه اسناد 

های شناسایی، رشید و   ایجاد زمینه: از اند عبارتهای کالن مد نظر این سند  هدس. باشد می 7507

برای تحقی   . شکوفایی حداکثری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقای ابعاد معنوی و دینی آنها

سیازی بیرای    انمندسیازی، زمینیه  اهداس کالن، نظیام نخبگیانی وظیفیه شناسیایی و هیدایت، تو     

الزم را بیر   یهیا  رسیاخت یزگذاری و مدیریت و توسیعه   اثرگذاری اجتماع نخبگانی و نیز سیاست

یابی به این اهیداس، راهبردهیای کیالن زییر و بیرای هیر راهبیرد کیالن،          برای دست. عهده دارد

 :بینی شده است راهبردها و اقدامات ملی پیش

 ؛نظام شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگانیاستقرار : 7 کالن راهبرد

 ؛ایرانی -توانمندسازی اجتماعات نخبگانی در چارچوب گفتمان اسالمی: 5کالن  راهبرد
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 ؛های نخبه در جامعه سازی برای اثرگذاری افراد و گروه زمینه: 5کالن  راهبرد

 ؛گذاری و مدیریت امور نخبگان ارتقای نظام سیاست: 8کالن  راهبرد

رسیانی میرتبط بیا نظیام      های فرهنگی، پژوهشیی و اطیالع   توسعه زیرساخت: 2 کالن راهبرد

 .نخبگانی

منظور تحق  فرامین مقام معظم فرماندهی کیل قیوا بیرای اسیتفاده صیحیح از ظرفییت و        به

توانمندی نخبگان علمی و فنی نیروهای مسلح در راسیتای توسیعه همیه جانبیه قیدرت دفیاعی       

با  7/8/7505نخبگی و استعداد برتری کارکنان نیروهای مسلح مصوب کشور دستورالعمل احراز 

 :باشد اهداس زیر الزم االجرا می

 ن و استعدادهای برتر نیروهای مسلح؛کارگیری نخبگا شناسایی و توسعه به( الف

 ؛منزلت اجتماعی و سازمانی نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلحی ارتقا( ب

 ؛ر سرمایه انسانی نیروهای مسلحایجاد زمینه تحول د( ج

نخبه شناخته  ،های زیر در نیروهای مسلح بر اساس این دستورالعمل، افراد دارای ویژگی

 :شوند می

 ؛معرفی شدگان بنیاد ملی نخبگان .7

مخترعان، کاشفان و نوآورانی که اختراع، اکتشاس یا نوآوری دفاعی آنان در مؤسسه  .5

ای از  ت رسیده و موجب حل مشکل عمدهآموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی به ثب

 ؛نیروهای مسلح شده باشد

 ؛های نیروهای مسلح برگزیدگان اول، دوم و سوم جشنواره .5

 ؛های سطح سازمانی برگزیدگان اول جشنواره .8

 :های برجسته علمی نیروهای مسلح به شرح زیر شخصیت .2

عمده نیروهای مسیلح  برگزیدگانی که اقدامات علمی و تحقیقاتی آنها برای حل مشکل  (الف

 ؛تجربه شده باشد

 صاحبان آثار فاخر که دارای نقش مهم و تأثیرگذار در توسعه مرزهای دانش و فنیاوری و ( ب
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 .دفاعی بوده باشند ...

را شدگان احیراز نخبگیی بایید یکیی از شیرایط زییر       های ذکر شده، پیشنهاد عالوه بر ویژگی

 :باشندشته دا

مشارکت اصیلی داشیته و پیروژه بیه نتیجیه      ( قل رده نیروییحدا)در یک پروژه تحقیقاتی . 7

 ؛رسیده باشد

وزارت علیوم   تأییدمورد ( و علمی پژوهشی)المللی و داخلی  چاپ دو مقاله در نشریات بین. 5

 .بهداشتوزارت  و 

 یو معنیو  یت میاد ی، جذب و حمایینخبگان مرجع شناسا یاد ملیبن: متولیان امور نخبگان

 یس و بیه مرکیز  یتأسی  7545در مهر ماه  یانقالب فرهنگ یعال یشورا وسیلۀبه نخبگان است که 

از آنهیا در   یبانینخبگیان و پشیت   یریکیارگ  ت اول آن جذب، حفیظ و بیه  یل شده است که اولویتبد

سیتاد کیل   . باشید  یکشیور می   یو علم یشبرد توسعه فرهنگیو پ ید علم، فناوریتول یارتقا یراستا

و بیه دنبیال    کیرد  سیتأس یشمس 7542مسلح را در سال  یروهایناد نخبگان یمسلح، بن یروهاین

 یتخصصی  یهیا  تیی مأمور  نیه یمسلح موظف شدند در زم یروهایعمده ن یها ک از سازمانیآن هر 

، بهداشت و درمیان  ی، مهندسیکشور در امور فن یها ان دانشگاهیت نخبگان و دانشجویخود از ظرف

و حفیظ منیافع    یه دفاعی  به بنین طریند تا از ایمسلح استفاده نما یروهایاز نیر امور مورد نیو سا

مسیلح   یروهیا یاد نخبگان نیبا بن یو هماهنگ یت همکاریمسئول آجادر . کمک شود یهن اسالمیم

 .ارتش محول شده است ییقات و جهاد خودکفایرخانه نخبگان و اداره تحقیبه عهده دب

نیروییابی ییا   . و گزینش است و مرحله نیرویابینیروی انسانی شامل د تأمینجذب یا : جذب

رسد توانایی بیالقوه بیرای    شناسایی اشخاصی است که به نظر می فرایندکارمندیابی یا عضویابی، 

عضویت در سازمان و انجام وظایف محول را دارند و تشوی  آنها بیه قبیول شیغل میورد نظیر در      

کشف و جذب متقاضیان توانا و شایسته بیرای   فرایندنیرویابی، (. 770: 7507شهالئی، )سازمان 

کارمنییدیابی عبیارت از کشییف متقاضییان بییالقوه بییرای   (. 587: 7545جزنیی،  )اسیتخدام اسییت  

 (.755: 7548پور،  عباس)های خالی سازمان واقعی یا مورد انتظار است  پست

ذب منظور از گزینش یا انتخاب، مجموعه اقداماتی است کیه سیازمان بیرای شناسیایی و جی     

مونیدی و نئیو   (. 750: 7507شیهالئی،  )دهید   ترین داوطلبان واجید شیرایط انجیام میی     شایسته
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ترین افراد برای مشاغل سیازمان از بیین    شناسایی و گزینش مناسب فرایندمعتقدند که انتخاب، 

ای است برای تشخیص و مقایسه شیرایط   گزینش، مرحله(. 794: 7548ی، یدعا)متقاضیان است 

ی با شرایط احراز مشاغل، به منظور انتخاب بهترین نامزد از میان نامزدهای مورد متقاضیان شغل

 (.45: 7542ابطحی، )نظر برای تصدی شغل مورد نظر 

سییازمان همیشییه در کارمنییدیابی موفیی  نیسییت و عوامییل محیطییی و عوامییل سییازمانی بییر 

ل اجتمیاعی، عوامیل   عوامل محیطی شامل عوامل اقتصادی، عوامی . مهمی دارند تأثیرکارمندیابی 

هیا و   عوامل سازمانی شامل شهرت، جذابیت شغل، سیاست. تکنولوژیک و قوانین و مقررات است

 (.05: 7507سعادت، )باشد  ها و هزینه کارمندیابی می های سازمان، دخالت اتحادیه مشی خط

و بیرونیی   تحلییل درونیی   سیازمان،  خیارجی  و داخلی ارزیابی محیط فرایند: تحلیل محیط

 ؛آورد میی  سیازمان فیراهم   و قابل اعتماد برای ارزیابی بینانه واقع مقیاس که نوعی شود می نامیده

 شیود  قیوت و ضیعف میی    و تهدیید و نقیاط  ( فرصت)قابل بهبود  های شناسایی زمینه شامل زیرا

شناسایی و تجزییه و تحلییل عیواملی از     فرایندتحلیل محیط،  .(52: 7544انصاری و همکاران، )

تحلییل محییط،    .ای بر اجرای مأموریت سیازمان دارد  عمده تأثیرداخل و خارج سازمان است که 

شود که فرمانیدهان   دهد و سبب می می بانک اطالعاتی الزم برای فعالیت جاری و آتی را تشکیل

اشند و واکنش مناسیب در برابیر   و مدیران ارشد، اطالعات کافی از وضعیت سازمان خود داشته ب

 .(50: 7542شهالئی، ) محیط نشان دهند

های قابل کنترل سیازمان   نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت: محیط داخلی و خارجی

نقاط قوت و . دهد ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می گیرند که سازمان آنها را به شیوه قرار می

توان نقاط قیوت   همچنین می. کنند های رقیب تعین می با وضع شرکتضعف شرکت را در مقایسه 

. و نه بر اساس عملکرد سیازمان تعییین کیرد   ( علت هستی)و ضعف شرکت را بر اساس موجودیت 

از . هیای میورد نظیر تعییین کیرد      توان نقاط قوت و ضعف شرکت را برحسب دستیابی به هیدس  می

هیا،   ماننید محاسیبه نسیبت   ؛ سیازمان را محاسیبه کیرد    توان عوامل داخلی های بسیار زیادی می راه

 همچنیین . هیای گذشیته   تعیین میزان عملکرد و مقایسه این عوامیل بیا مییانگین صینعت ییا دوره     

مانند روحیه کارکنان، کارایی تولید، اثربخشی تبلیغات و میزان  توان برای بررسی عوامل داخلی می

 .(55: 7508دیوید، )وفاداری مشتریان از انواع تحقیقات پیمایشی استفاده کرد 

ها و تهدیدات خیارجی، روییدادها و رونیدهای موجیود در محییط خیارجی        مقصود از فرصت
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. سیازمان منفعیت ییا زییان برسیانند     توانند در آینده بیه مییزان زییادی بیه      سازمان است که می

ها و تهدیدها، خیارج از کنتیرل ییک سیازمان بیوده و از ایین رو بیه عوامیل خیارجی ییا            فرصت

 عمومی محیط بخش دو به خارجی محیط (.7544پور،  نژادجوادی)شوند  سازمانی تعبیر می برون

 هیا  فعالییت  و صینایع  تمیامی  روی بیر  عمیومی  محییط  عناصیر . شود می تقسیم فعالیت محیط و

 در. کننید  کنتیرل  را عناصیر  ایین  مسیتقیماً  توانند نمی ها شرکت و بوده تأثیرگذار عامل تواند می

کننیده   تعییین  شود، می نامیده نیز رقابتی محیط اوقات گاهی که فعالیت محیط عناصر که حالی

و همکیاران،   احمدی علی)باشد  می خاص صنعت یک در ها شرکت از گروهی بین در رقابت درجه

7545 :82.) 

سیازمانی   جهت تحلیل سیازمان و شناسیایی عوامیل درون   : الگوهای تحلیل محیط داخلی

بندی از دو الگوی بررسی عوامل داخلی و تجزیه و تحلیل سازمانی،  ، با جمع(نقاط قوت و ضعف)

ی، های مدیریت، سیاختار سیازمانی، منیابع انسیانی، فرهنیگ سیازمانی، میالی و حسیابدار         حوزه

بازاریابی، تولید و عملیات، تحقی  و توسعه و فناوری اطالعیات و ارتباطیات میورد مطالعیه قیرار      

 داخلیی،  محیط عناصر میان تمامی در که است معتقد وایزبرد(. 7544پور،  نژادجوادی)گیرند  می

 شیش  این. سازمان دارند خدمات کیفیت ارتقای و موفقیت در را و اصلی عمده نقش متغیر شش

 رهبیری، همیاهنگی   ،(هیا  فعالییت  دهی سازمان) سازمانی گذاری، ساختار هدس: ازند عبارت متغیر

شیش   ایین  اسیت  معتقید  وی. سازمان پاداش و مکانیسم سازمانی درون انسانی روابط ها، فعالیت

 عملکرد در کدام هر ضعف و قوت و دهد میتشکیل  را سازمان داخلی محیط عمده بخش ،عامل

 .(791: 7507صفارانی و همکاران، )دارد  مهمی تأثیر نهایی سازمان

سیازمانی   به منظور تحلیل محیط و شناسایی عوامل برون: الگوهای تحلیل محیط خارجی

تیری از   کیه گونیۀ جیامع   )« 7پِستل»، از الگوی تجزیه و تحلیل (ها و تهدیدهای محیطی فرصت)

محیط خیارجی سیازمان بیه شیش      بر اساس این مدل،. شود استفاده می( باشد می« پِست»مدل 

تقسییم   و مسائل و شرایط محیطی فرهنگی، فناوری، قانونی -سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حوزۀ

 هیا  فرصیت  پورتر، آنالیز از استفاده با(. 7544نژادجوادی پور، ) گیرند شده و مورد بررسی قرار می

تازه  تهدید: از ندعبارت پورتر، نیروی پنج .شود یا رقابتی شناسایی می نزدیک محیط تهدیدهای و

                                                                                                                                       

1. PESTLE: Political, Economical, Social, Technological, Legal and Environmental 



 7502 ، زمستان8شمارۀ مدیریت نظامی، سال شانزدهم،  ۀفصلنام / 54

 

 خریداران، تهدید محصوالت یا خیدمات  زنی چانه کنندگان، قدرت عرضه زنی چانه واردان، قدرت

 (.795: 7540خدامرادی و همکاران، )رقابت در میان رقبای موجود و جایگزین 

نظیر  : محییط عبیارت اسیت از    بینیی  پییش هیای   برخیی از شییوه  : چگونگی تحلیل محیط

متقابیل،   تیأثیر دینامییک، تحلییل    سیازی  مدلسان، قیاس روندها، تعیین ارتباط روندها، کارشنا

 SWOTتکنییک  (. 11: 7548سیرتو و پیائول،   )ریسیک   -تقاضیا  بینی پیشسناریوهای مرکب و 

 ها فرصت و ضعف و قوت نقاط ارزیابی برای اطالعات تحلیل و آوری جمع منظور به مناسب راهی

و داخلی ضعف و قوت نقاط روش این در. باشد می سازمانی تهدیدهای و
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نیاظران   تأییید ، مصاحبه با خبرگان، (ادبیات تحقی ) نظران صاحبدیدگاه  آوری جمع: انجام شد

منظیور تعییین مییزان      بیه  (.نفر از خبرگان توزییع شید   72پرسشنامه بین )آزمون  علمی و پیش

استفاده شد که بر اساس فرمول مربوط، مییزان آلفیای    نامه از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسش

 .باشد نامه می آمد که بیانگر پایایی پرسش دست به 45/9نامه برابر با  کرونباخ این پرسش

فراوانی، درصید  )ها از آمار توصیفی  جهت تجزیه و تحلیل داده: ها ل دادهیه و تحلیروش تجز

، 7(IFE) یعوامیل داخلی   یابیی گییری از میاتریس ارز   بیا بهیره  ( فراوانی، فراوانی تجمعی و مییانگین 

 آوری جمیع و از فن طوفان مغزی اسیتفاده شید و نظیرات     5(EFE) یعوامل خارج یابیماتریس ارز

 .شده از مصاحبه اکتشافی، در جلسات خبرگی مورد بحر قرار گرفت و اصالحات الزم اعمال شد

 .است 7نفر نمونه آماری به شرح جدول  771مشخصات : شناسی جمعیتاطالعات 

 شناختی نمونه آماری اطالعات جمعیت: 5جدول 

نیرو یا 

 سازمان

ساعس  جااند جاانه پدافند جاانز آجاستاد 

 آجا

 جااساحف

 4 1 71 59 75 55 51 تعداد

جایگاه 

 شغلی

 ارتشبدی

(57) 

 سپهبدی

(59) 

 سرلشکری

(70) 

سرتیپ  (74) سرتیپی

 (71) دومی

  

   52 89 81 5 5 تعداد

 سرتیپ دوم (74) سرتیپ درجه

(71) 

     (75) سرهنگ

     11 55 4 تعداد

 سن خدمتی

 

     52تا  59 59تا  52 59باالتر از 

     58 59 55 تعداد

و  یدکتر تحصیالت

 داعا

کارشناسی 

 ارشد

     

      58 25 تعداد
 

                                                                                                                                       

1. Internal Factors Evaluation 

2. External Factors Evaluation 
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 های تحقیق یافته
 :های زیر برداشته شد برای جذب نخبگان، گام آجابه منظور تحلیل محیط 

برای جذب نخبگان انجام نشده بیود،   آجابا عنایت به اینکه تا کنون تحلیل محیط  :گام اول

در بُعید تحلییل محییط داخلیی، خبرگیان، بیا       . شید  برشمردههای این تحلیل  ابتدا ابعاد و مؤلفه

نیروییابی،  : هیایی را بیدین شیرح تعییین نمودنید      مطالعه پیشینه و مبانی نظری تحقیی ، مؤلفیه  

و جو سازمانی، مقیررات   کارگیری، جبران خدمات، فرهنگ گزینش، آموزش، پژوهش، فناوری، به

بندی  دسته( محیط رقابتی)و نزدیک ( کالن)بُعد محیط خارجی، به دو محیط دور . و منابع مالی

های شش گانیه زییر، در    در این روش، مؤلفه. به روش پستل انجام گرفت تحلیل محیط دور. شد

سیاسیی،  : گذارنید  میی  تیأثیر باشند که بیر روی نخبگیان و جیذب آنیان      می آجاتر از  سطح کالن

محیط نزدیک یا رقیابتی نییز بیا    . اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری، محیط زیست و قوانین

بیا توجیه بیه مطالیب بیاال، ابعیاد و       . نظیامی مؤلفیۀ  آموزش، پژوهش و : سه مؤلفه تحلیل گردید

 .باشد می 5برای جذب نخبگان به شرح جدول  آجاهای ارزیابی محیط  مؤلفه
 

 برای جذب نخبگان آجاهای ارزیابی محیط  ابعاد و مؤلفه: 2 جدول

 محیط خارجی محیط داخلی

 (رقابتی)محیط نزدیک  (کالن)محیط دور 

 نیرویابی

 گزینش

 آموزش

 پژوهش

 فناوری

 کارگیری به

 جبران خدمات

 فرهنگ و جو سازمانی

 مقررات

 منابع مالی

 سیاسی

 اقتصادی

 اجتماعی و فرهنگی

 فناوری

 محیط زیست

 قوانین

 آموزش

 پژوهش

 نظامی
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هیای خبرگیی    برای جذب نخبگان، در نشسیت  آجاعوامل محیط داخلی و خارجی  :گام دوم

 .استخراج شد

به منظور اعتبارسنجی نتایج جلسات خبرگی، عوامل محیطی از طریی  مصیاحبه    :گام سوم

 .و تکمیل شد ارائهنفر از جامعه آماری  55اکتشافی، به 

و از آنهیا خواسیته    ارائهای به جامعه نمونه  نامه عوامل محیطی، با تنظیم پرسش :گام چهارم

و مییزان اثرگیذاری   ( آنچه باید باشد) آجاشد که میزان اثرگذاری هر عامل در جذب نخبگان به 

 .را اعالم نمایند( آنچه که هست) آجاهر عامل در شرایط فعلی 

و  ضیریب اهمییت   متوسط، نرمیالیزه شیده وزن،  وزن ها،  بندی پاسخ پس از جمع :گام پنجم

منظور از وزن متوسط، میانگین وزنی بود که نمونه آماری بیه  . هر عامل تعیین شد امتیاز موزون

برای نرمالیزه نمودن وزن هر یک از عوامل، وزن هر یک از نقاط قوت و ضعف، بیر  . هر عامل داد

هیا و تهدییدات، بیر مجمیوع اوزان      مجموع اوزان نقاط قوت و ضیعف و وزن هیر ییک از فرصیت    

حاصل ضیرب  . نرمالیزه شده هر عامل است نتیجه حاصل، وزن. ها و تهدیدات، تقسیم شد فرصت

وزن نرمالیزه شده هر عامیل محیطیی، در ضیریب اهمییت آن عامیل، امتییاز میوزون آن عامیل         

 .باشد می

آنهیا، از مییانگینِ    ، برای تعیین عوامل کلیدی، عواملی که نمره مییانگین وزن در گام ششم

 5نقطییه قییوت،  79تعییداد . بیشییتر بودنیید، انتخییاب شییدند( میییانگین بحرانییی)میییانگین اوزان 

مشیخص   آجیا تهدید، عوامل کلیدی محیطی برای جذب نخبگیان در   8فرصت و  2، ضعف نقطه

 8و عوامیل کلییدی خیارجی بیه شیرح جیدول        5عوامل کلیدی داخلی به شرح جیدول   .شدند

 .باشند می

 

 

 

 



 7502 ، زمستان8شمارۀ مدیریت نظامی، سال شانزدهم،  ۀفصلنام / 58

 

 ارزیابی عوامل کلیدی داخلی: 9جدول 

عوامل 
 داخلی

 وزن متوسط شاخص
نرمالیزه 
 شده وزن

ضریب 
 اهمیت

امتیاز 
 موزون

ت
قو
ط 
نقا

 

 554/9 8/5 91/9 4/4 تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا 7

5 
تخصیص اعتبار خاص برای پژوهش و 

 تحقیقات

5/4 952/9 5/5 5782/9 

5 
بر امنیت شغلی برای استمرار  تأکید

 خدمت نخبگان

4 955/9 5/5 5910/9 

8 
کارگیری  وجود مقررات حمایتی برای به

 نخبگان

4/1 955/9 5/5 5985/9 

2 

 تأمینهای  رعایت اصل برابری در روش
ها در  ترین جذب شایسته)نیروی انسانی 

 (شرایط برابر

4 955/9 5/5 5975/9 

 7048/9 7/5 958/9 7/4 بالقوه در بدو استخدامتوجه به توانایی  5
 7015/9 8/5 924/9 8/1 های تحقیقاتی حمایت از اجرای پروژه 1

4 
جایگاه تربیت و آموزش و پژوهش 

 محوری

7/1 925/9 8/5 7098/9 

0 
گیری از تجهیزات و فناوری بالنسبه  بهره

 روزآمد

5/1 921/9 5/5 7447/9 

 7425/9 5/5 924/9 8/1 خودکفایی های مبتنی بر فعالیت 79

ف
ضع
ط 
نقا

 
7 

ها و راهبردهای مدون برای  نبود سیاست
 جذب نخبگان

7/4 958/9 2/5 558/9 

 558/9 2/5 958/9 7/4 محدودیت در منابع مالی 5
 5755/9 51/5 955/9 4 خدمات رفاهی محدود 5

8 
محدود شدن )های خدمتی  محدودیت

 (آزادی عمل
5/4 952/9 52/5 5775/9 

2 

های محیط خدمتی و  دشواری
 های محوله مأموریت

 (الزامات محیط نظامی)

8/4 955/9 75/5 595/9 

 گستردگی جغرافیای محل خدمت 5
الزام به خدمت در مناط  سخت و )

 (محروم

4/1 955/9 5 745/9 

 5404/5  7 5/755 جمع
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 ارزیابی عوامل کلیدی خارجی: 4دول ج

عوامل 

 خارجی
 شاخص

وزن 

 متوسط

نرمالیزه 

 شده وزن

ضریب 

 اهمیت

امتیاز 

 موزون

ت
رص
ف

 
ها

 

برخورداری از حمایت مقام  7

 معظم فرماندهی کل قوا

0 770/9 8/5 8985/9 

های خاص برای  وجود بودجه 5

 نخبگان در کشور

4 795/9 5/5 5804/9 

نرخ باالی بیکاری در جامعه  5

 (اشتیاق برای استخدام)

5/1 797/9 5/5 5555/9 

های  امکان استفاده از ظرفیت 8

 ملی

7/4 791/9 5 557/9 

وجود مراکز متعدد علمی و  2

 تحقیقاتی

0/1 792/9 5 572/9 

ت
دا
دی
ته

 

ها برای  تالش سایر سازمان 7

 جذب نخبگان

1/4 772/9 1/5 8522/9 

هایی با در اختیار  وجود سازمان 5

داشتن امکانات، تجهیزات 

 های باال فناوریپیشرفته و 

های شغلی برای جذب  جاذبه)

 (نخبگان

2/4 775/9 1/5 8747/9 

های مهاجرت نخبگان به  جاذبه 5

 خارج از کشور

1/4 772/9 5/5 878/9 

ها برای  توان سایر سازمان 8

اعطای امتیازهای بیشتر برای 

 جذب نخبگان

4/4 771/9 2/5 8902/9 

 5094/5  7 5/12 جمع 
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 گیری بحث و نتیجه
تحقی  حاضر، با هدس شناخت عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان در ارتش جمهوری اسالمی 

در . فیراهم گیردد   آجیا هیای توسیعه دفیاعی     گیری از نتیایج آن، زمینیه   ایران انجام شد تا با بهره

 فراینید ، اجیرا نشیدن   آجیا ریسک مدیریت منابع انسیانی   ترینمهم  بیان شد که یپیشینه تحق

کارگیری حداکثری نخبگان و استعدادهای برتر بیرای   است و شناسایی و به نخبگانخاص جذب 

راهبردهییای اثییربخش شناسییایی و از  آجییارفییع نیازهییای راهبییردی، تییاکتیکی، علمییی و فنییی  

شناسی طرح جذب و نگهداری نخبگیان مشیخص    در آسیب .باشد می آجاکارگیری نخبگان در  به

زان کارآمید  یی م یدر بررس. باشد انتخاب این افراد، کامل نمیشد که معیارها و مال  شناسایی و 

د بیا  یی جد یهیا  فنیاوری نه استفاده و کاربرد یاند که زم بودن جذب نخبگان به این نتیجه رسیده

ن نخبگیان نسیبت بیه    یرنخبگیان اسیت و مشیارکت و تعامیل در بی     یشتر از غیحضور نخبگان، ب

مان به شما نخبگیان اسیت    ما چشم: اند فرمودهفرماندهی معظم کل قوا . شتر استیرنخبگان بیغ

شاءاهلل خداى متعال به شما توفی  بدهد که بتوانید این کشورتان را، این خانه پرافتخارتان  که ان

چنان بسازید که شایسیته ایین مییهن و شایسیته ایین       را با نیروى فکر و عزم و اراده خودتان آن

 .تاریخ است

شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم،  ی اطالق مینخبه، به فرد برجسته و کار آمد

سازی و هنر محسوس باشد و هوش، خالقیت، کارآفرینی و نبوغ وی در راستای  فناوری، فرهنگ

گسترش دانش و نیوآوری و اختیراع   ( ...سازی و  طراحی، ساخت، بهینه)های دفاعی  تولید سامانه

نخبگیان و در سیطح    یاد ملی یی بندر سطح ملی، . دباعر ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح بشو

ت یمسیئول  آجیا در مسلح متولی امور نخبگان هسیتند و   یروهایاد نخبگان نیمسلح، بن یروهاین

قات یرخانه نخبگان و اداره تحقیمسلح به عهده دب یروهایاد نخبگان نیبا بن یو هماهنگ یهمکار

 :حاضر، نتایج زیر حاصل گردیدقی  در تح .ارتش محول شده است ییو جهاد خودکفا

برای جذب نخبگان  آجاهای ارزیابی و شناخت عوامل خارج و داخل  ابعاد و مؤلفه .7

نیرویابی، : هایی بدین شرح تعیین گردیدند در بُعد محیط داخلی، مؤلفه. شد مشخص

کارگیری، جبران خدمات، فرهنگ و جو  گزینش، آموزش، پژوهش، فناوری، به

بُعد محیط خارجی، به دو محیط دور و نزدیک . منابع مالی سازمانی، مقررات و

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و های  تحلیل محیط دور، با مؤلفه. بندی شد دسته
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انجام گرفت و محیط نزدیک با سه مؤلفه  فرهنگی، فناوری، محیط زیست و قوانین

 ؛آموزش، پژوهش و نظامی، تحلیل گردید

برای جذب نخبگان،  آجاوامل کلیدی محیط خارجی در پاسخ به سؤال اول تحقی ، ع .5

 ؛احصا شد 5به شرح عوامل مذکور در جداول تهدید،  8فرصت و  2 شامل

برای جذب نخبگان،  آجادر پاسخ به سؤال دوم تحقی ، عوامل کلیدی محیط داخلی  .5

 ؛احصا شد 8به شرح عوامل مذکور در جداول ضعف نقطه 5نقطه قوت و  79 شامل

به ترتیب  امل خارجی و داخلیجمع امتیازات موزون عو ،8و  5جداول  با عنایت به  .8

با رسم ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی . باشد می 5404/5و  5094/5

(SPACE)  امتیازات فوق را روی محورهای مختصات نشان 7، به شرح شکل ،

این نقطه موقعیت . آوریم دهیم و نقطه حاصل از تقاطع این دو عدد را به دست می می

 ،گیرد ای که نقطه در آن قرار می دهد و ناحیه را نشان می آجاو وضعیت فعلی 

برای جذب نخبگان در ناحیه تهاجمی  آجا. رویکرد راهبرد سازمان است ۀکنند تعیین

های  گیری از نقاط قوت داخلی، از فرصت در چنین شرایطی باید با بهره. قرار دارد

 .خارجی استفاده نمود

بیرای جیذب نخبگیان، بیه صیورت       آجیا نوآوری تحقی  آن است که تا کنون نه تنها محیط 

یکپارچه تحلیل نشده، بلکه الگویی برای تحلییل ایین محییط نییز ارائیه نشیده بیود؛ از ایین رو،         

برای  آجادر ( ها و تهدیدات فرصت)و عوامل خارجی ( نقاط قوت و ضعف)شناخت عوامل داخلی 

هیای   گییری  و تصیمیم  آجاآغازین برای شناخت بهتر فرماندهان از محیط جذب نخبگان، اقدامی 

الگویی مناسیب   ،از دیدگاه علم آجاهای ارزیابی محیط  باشد و ابعاد و مؤلفه مرتبط با نخبگان می

 .باشد برای جذب نخبگان می آجاهای بعدی محیط  برای تحلیل

 

 

 

                                                                                                                                       

1. SPACE: Strategic Position and Action Evaluation Matrix 
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نقات قوت

نقات ضعف
5/5094

ها فرصت

تهاجمی

کاری محافظه

رقابتی

تدافعی

تهدیدات

5/5404

8

7 8

موقعیت راهبردی

 

 برای جذب نخبگان آجاتعیین موقعیت راهبردی : 5شکل 

 پیشنهاد
ب نخبگیان را  ذو نیروهیا، راهبردهیای جی    آجیا های نیروی انسیانی   معاونت( 7: )پیشنهاد اجرایی

بیه منظیور آگیاهی    ( 5) ؛تیدوی و اجیرا نماینید    آجیا مبتنی بر عوامل محیطی داخل و خیارج از  

نتیایج تحقیی  بیه آنیان     ، آجاها از وضعیت جذب نخبگان در  فرماندهان نیروها و رؤسای سازمان

گیری هر چیه   تا بتوانند نسبت به حفظ و ارتقای نقاط قوت، کاهش نقاط ضعف، بهرهابالغ گردد 

ابعیاد و  ( 5)؛ های ناشیی از تهدییدات اقیدام نماینید     ها و به حداقل رساندن زیان بیشتر از فرصت

ها ابالغ گردد تا در مقاطع  برای جذب نخبگان، به نیروها و سازمان آجاهای ارزیابی محیط  مؤلفه

 .زمانی دو ساله وضعیت خود را پایش نمایند

، آجیا بر مبنای تحلیل محیط و شناخت عوامل کلیدی جذب نخبگیان در  : پژوهشیپیشنهاد 

 .تدوین گردد آجاراهبردهای جذب نخبگان در 
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 فهرست منابع
های دولتی، صینعتی   اداره امور کارکنان در سازمان)مدیریت منابع انسانی  .(7542)ابطحی، سیدحسین 

 .مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت: کرج .چاپ چهارم ،(و بازرگانی

، 58مجلیه رهیافیت،    .نخبگان یها شناسایی و ویژگی .(7545)آراسته، حمیدرضا و محمودی راد، مریم 
2-75. 

تحلیل اسیتراتژیک   .(7544)یارمحمدیان، محمدحسین و یعقوبی، مریم  .رحیمی، علیرضا .انصاری، مریم

ماهنامیه   .رسانی پزشکی دانشیگاه علیوم پزشیکی اصیفهان     درونی و بیرونی دانشکده مدیریت و اطالع
 .54-55، (55)75مدیریت سالمت، 

زان کارآمید بیودن   یی م یبررسی  .(7540) ، محسنیآران یرمسعود و صانعیسالمی، ام .درضایبهرامی، حم

هیای میدیریت    پیژوهش  .(رانیی گیاز ا  یدر شیرکت ملی   یمطالعه مورد)جذب نخبگان در وزارت نفت 
 .40-55، (85)71راهبردی، 

، مؤسسه (العیالی  مد ظله)ای رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه پایگاه اطالع

 KHAMENEI.IR اسالمی، قابل دسترسی درپژوهشی فرهنگی انقالب 

 .نشر نی .، چاپ پنجممدیریت منابع انسانی .(7545)جزنی، نسرین 

میدلی بیرای بررسیی     .(7540)ابراهیمیی، عبیاس و افخمیی، عیادل      .جمیالی، علیی   .خدامرادی، سیعید 

شیاخص   به کیارگیری : پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منط  فازی رقابت

 .758-797، 59فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، . هرفیندال -انحصارسنجی هریشمن

نشیر بییان   : مشیهد . چیاپ پینجم  ، (نگرش راهبیردی )مدیریت منابع انسانی  .(7548)دعائی، حبیب اهلل 

 .هدایت نور

ن در راهبردهای جذب نخبگا .(7505)نوروزی، خلیل و جوادی، مجتبی  .فروغی، نفیسه .دوستار، محمد

 .59-7، (8)7های راهبردی و کالن،  فصلنامه سیاست. نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران

، چاپ سی و علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی: ، مترجمانمدیریت استراتژیک .(7508)آر  .دیوید، فرد

 .های فرهنگی دفتر پژوهش .یکم

 www.vajehyab.comیاب، قابل دسترسی در  سایت واژه

 .7/8/7505، مصوب دستورالعمل احراز نخبگیستاد کل نیروهای مسلح، 

http://www.vajehyab.com/
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دانشیگاه امیام    .، متیرجم علیی شیمخانی   میدیریت اسیتراتژیک   .(7548)سرتو، سیاموئل و پیائول، پیتیر    

 .(ع)حسین

 .سمت: تهران. چاپ هفدهم، مدیریت منابع انسانی .(7507)سعادت، اسفندیار 

و  یشیهر  تحلیلیی بیر عوامیل مهیاجرت بیین      .(7505)اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا  .سالمی، هادی

 .500-511، (5)5ی، اسالممدیریت در دانشگاه . جذب نخبگان یبازشناسی راهکارها

 .79/5/7548، مصوب اساسنامه بنیاد ملی نخبگانشورای عالی انقالب فرهنگی، 

شیورای معیین    77/1/7507، مصوب سند راهبردی کشور در امور نخبگانشورای عالی انقالب فرهنگی، 

 .شورای عالی انقالب فرهنگی

فصیلنامه  . انسانی ارتش جمهیوری اسیالمی اییران   ریسک مدیریت منابع  تحلیل .(7508)شهالئی، ناصر 
 .25-50، 28علمی پژوهشی راهبرد دفاعی، 

دانشییکده : تهیران  .، چیاپ اول راهبردهیای میدیریت راهبیردی منیابع انسیانی      .(7507)شیهالئی، ناصیر   

 .فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران

دانشیکده فرمانیدهی و   : تهران. چاپ اول، مدیریت استراتژیک در نیروهای مسلح .(7542)شهالئی، ناصر 

 .ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران

تحلیل محیط  .(7507)بخش، احمد  آهنگر، علی و فیاض .رحیمی، عباس .عرب، محمد .صفارانی، سمانه

مجلیه دانشیکده   . هیای دانشیگاه علیوم پزشیکی تهیران      درونی بر اساس مدل وایزبورد در بیمارسیتان 
 .790-797، (5)5پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

دو فصیلنامه  . شور به بسییج عوامل مؤثر بر جذب نخبگان ک .(7509)طوسی، حسینعلی و مهری، عباس 
 .759-792، (5)70مدیریت اسالمی،  پژوهشی -علمی

. چیاپ دوم ، (و کارکردهیا  فراینید رویکیرد،  )مدیریت منابع انسیانی پیشیرفته    .(7548)پور، عباس  عباس

 .سمت: تهران

رییزی اسیتراتژیک    برنامیه  .(7545)ابراهیمی، مهدی و سیلیمانی ملکیان، حجیت     .رضا احمدی، علی علی
 .انتشارات تولید دانش: تهران .فناوری اطالعات و ارتباطات

 (س)پژوهشکده امام خمینیی : تهران .، چاپ اولعوامل مؤثر بر وحدت نخبگان .(7545)بابایی، یحیی  علی

 .و انقالب اسالمی
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 .آجیا کیارگیری نخبگیان در سیطوح     تدوین راهبردهای اثیربخش شناسیایی و بیه    .(7507)کیانی، سورنا 

 .آجانامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد  پایان

مدیریت راهبیردی اسیتعدادها، جسیتاری در     .(7505)مبینی دهکردی، علی و طهماسب کاظمی، بهروز 

 .758-792، 55فصلنامه راهبرد فرهنگ، . ها رویکردها، مسائل و مؤلفه

شناسیی   آسییب  .(7540)گر، هیدا   رشیدی، محمد مهدی و صنعتی .زاده، داریوش غالم .میرسپاسی، ناصر

فصلنامه میدیریت منیابع    .(مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران)طرح جذب و نگهداری نخبگان 
 .52، (77)8انسانی در صنعت نفت، 

شناسایی، ارزیابی و تشریح جامع عوامل استراتژیک محیطی و سیازمانی   (.7544) مهران ،پور نژادجوادی
المللیی شیهرداری    دومین کنفیرانس بیین   .های الکترونیک مناط  تهران در توسعه خدمات شهرداری

 های کشور، قابل دسترسی در ها و دهداری تهران، سازمان شهرداری .الکترونیکی
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 .نشر نی. چاپ پنجم، شناسی درآمدی بر جامعه .(7542)زاده، احمد  نقیب

 

 


